Bendrosios pastabos lietuviškai

Tėvams ir globėjams
Kas yra Workabooks knygelės?
Workabooks rasite viską, ko reikia Jūsų vaiko namų
darbams pradinėje mokykloje,pagal kiekvieną dalyką
vieneriemsmokslo metams.
Workabook namų darbai – veiklos klasėje papildymas
pagalnacionalinę ugdymo programą. Workabooknamų
darbai pagrįsti trimis namų darbų veiklos tipais: mokymasis,
praktika ir mąstymas.
Mokymosi pratimai
Tai apima dalykus, kuriuos Jūsų vaikas turėtų išmokti per
šiuos metus. Kai kuriuosdalykus, tokius, kaip daugybos
lentelė ir žodžių sąrašai, reikia išmokti atmintinai. Šių
puslapių kraštai pažymėti mėlyna spalva (matematika)
iroranžine spalva (raštingumas).
Atliekant mokymosi pratimus labai svarbu yra kartojimas,
todėl galite pasitikrinti tokias užduotis,kaip daugybos lentelės,
prieš pat mokyklą ir iškart po mokyklos!
Praktiniai pratimai
Praktiniai pratimai skirti išmoktai medžiagai įtvirtinti. Raskite
šias užduotis puslapiuose,kurių krašteliai pažymėti oranžine
spalva (matematika) arba purpurine spalva(raštingumas). Jos
yra trijų skirtingų lygių:
•
•
•

„A“ lygis: pagrindinių gebėjimų įgijimas;
„B“ lygis: nacionalinių lūkesčių įgyvendinimas
ir įtvirtinimas;
„C“ lygis: sudėtingesni dalykai.

Tokia struktūra leidžia visiems vaikams siekti ir pasiekti
progreso. Lygį paprastai parenkamokytojas, tačiau jei
Jūsų vaikas pats nori išbandyti sekantį aukštesnį lygį,
padrąsinkite jį!
Mąstymo pratimai
Mąstymo (ir rašymo) užduotimis siekiama perteikti
tai, kaip matematiką ir raštingumągalimą naudoti ir
pritaikyti kasdieniame gyvenime. Šie skyreliai pažymėti
žaliai(matematika) arba raudonai (raštingumas). Čia
siekiama panaudoti įgytas žiniasmokantis ir pateikiami
praktiniai pratimai.
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Workabooks knygelėse taip pat yra:
• mini žodynas, kuriame rasite svarbiausius mokslo
metų žodžius. Vaikai šį žodynągali naudoti įrašydami
ir savo apibūdinimus visus mokslo metus;
• pilki puslapiai skirti pastaboms arba kitokiam
specialiajam darbui;
• pasiekimų puslapis paskatina vaikus užbaigti
Workabook knygelės užduotis;
• raštingumui yra skaitymo įrašų puslapis, kuriame
skatinamas vaiko skaitymas savo malonumui;
• matematikai nuoroda pateikia papildomos
informacijos ir pagalbos dokumentus.
Nuo ko pradėti
Namų darbai paprastai nustatomi kas savaitę. Klasėje
vaikui reikia pačiam pasižymėti,kokias užduotis Workabook
knygelėje reikia atlikti. Prieš vaikui pradedant daryti
namųdarbus būtinai patikrinkite ar vaikas suprato, ką jam
reikia padaryti. Namų darbusvaikas turi daryti be Jūsų
pagalbos, tačiau galite padėti ar patarti tada, kai to reikia.
Patikrinkite ar pagrindas, ant kurio rašys vaikas, yra tvirtas
ir leiskite vaikui rašytipieštuku – taip bus paprasčiau
ištaisyti klaidas!
Daugelį pratimų galima atlikti per vieną užsiėmimą, tačiau
kai kurias mastymo užduotisgali tekti daryti kelias dienas,
pavyzdžiui, atliekant tokią užduotį, kaip laiko, reikiamonukakti
į mokyklą, matavimas.
Tinkamų sąlygų sudarymas ir užtikrinimas labai svarbus
dalykas tinkamam namų darbųatlikimui. Tai apima:
Grafikas
Grafikas yra labai svarbus dalykas norint pasiekti, kad vaikas
reguliariai atliktų namųdarbus ir nepervargtų, pavyzdžiui,
savaitgalio rytas. Tai turi būti laikas, kuomet Jūs šalia, ir
prireikus galite padėti.
Dėmesio blaškymas
Pasistenkite surasti ramią vietą, kur Jūsų vaikas galėtų atlikti
namų darbus. Tai turėtų būti gerai apšviesta ir daiktais
neapkrauta vieta. Paprašykite kitų namiškių neblaškyti Jūsų
vaiko dėmesio, kuomet jis / ji atlieka namų darbą!
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Pagrindiniai poreikiai
Įsitikinkite, kad, prieš sėsdamas ruošti namų darbų, vaikas
nepavargęs, nealkanas, neištroškęs, nesušalęs ar suirzęs.
Visa tai kliudys susitelkti ir mokytis.
Kai vaikas baigs atlikti namų darbus, pasirašykite tam, kad
parodytumėte, jog užduotysatliktos. Pasirašykite tėvų/
globėjų langelyje, tada paukščiuku pažymėkite vietą
išpateiktų variantų:
• Su pagalba jei Jūsų vaikui reikėjo pagalbos namų
darbams atlikti;
• Savarankiškai jei vaikas dirbo individualiai;
• Konfidencialiai jei Jūsų vaikas dirbo individualiai
ir darbą atliko konfidencialiai.
Taip pat palikta vietos Jūsų pastaboms mokytojui įrašyti
– pavyzdžiui, galite įrašyti tuos dalykus,kurie vaikui sekasi
sunkiau ir pan. Galiausiai, užtikrinkite, kad ši knyga grįžtų
į mokyklą reikiamą dieną.
Kaip galiu padėti – pagirkite irpadrąsinkite
Jūs, kaip tėvas ar motina / globėjas (-a), turite labai
daug įtakos siekiant sustiprinti vaiko pasitikėjimąsavimi
– pasitikėjimas savimi yra vienas svarbiausių mokymosi
dalykų.
Bus labai didelis skirtumas jei vaiką skatinsite daryti
namų darbus ir papildomaiskatinsite tada, kai vaikas
pradės namų darbus. Jums nereikia žinoti visų atsakymų
– daug svarbiau parodyti vaikui, kad jo atliekamas namų
darbas yra svarbus!

Jei vaikas ne iki galo suprastų namų darbų užduotis,
perskaitykite užduotis aiškiai iružduokite „klausimus“,
tokius, kaip:
• Ar gali paaiškinti tai, ką dabar darai?
• Kaip ketini atlikti šią užduotį?
• Kaip tu sužinojai ką reikia padaryti?
• Ką reikia dabar išsiaiškinti?
Kai aptarsite namų darbų darymo procedūrą taip,
kaip čia aprašyta, vaikas perima„mokytojo“ vaidmenį ir
Jums paaiškina ką reikia daryti. Tai jau savaime gali būti
rimtupaskatų vaikui mokytis.
Visada padėkite daug ir nuoširdžiai, pagirkite ir padrąsinkite
vaiką! Stenkitės vaiką pagirtitokiais žodžiais, kuriais
įvertintumėte konkretų darbo aspektą, pavyzdžiui:
„Teisingaisugalvojai…“; ir visada stenkitės vaiką nuteikti
taip, kad jis didžiuotųsi savo darbu.
Ir jei Jums trūksta laiko, pagelbėti ir padėti atliekant namų
darbus gali bet kuris patikimas asmuo – brolis, sesuo,
senelis ar senelė, kaimynas. Ir nebūtina kad kiekvieną
kartąpadėtų tas pats asmuo.
Mokymasis – bendra atsakomybė tarp namų
ir mokyklos, ir namų darbai gali puikiai
apjungti šias dvi vaiko gyvenimosritis.
Bendradarbiaudami su mokykla žymiai
prisidėsite prie vaiko mokymosi!

Išsamesnės informacijos ieškokite mūsų tinklavietėje www.workabook.co.uk

Vertimas ir teksto rinkimas: worldaccent.com
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